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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg 

 Nr. 1—31. årgang           Januar 2011   

              

Det første medlemsmøte i 2011 avholdes tirsdag 11. janu-

ar kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg 
Jule– og nyttårsfeiringen er over, og det er igjen på tide å komme tilbake til normale rutiner. Det betyr med-

lemsmøte den 2. tirsdag i hver måned, og det første er like rundt hjørnet. Som vanlig begynner vi møtet med 

en forretningsdel, før vi går over til den sosiale delen med noe å bite i og en liten utlodning. På dette møtet kan 

alle komme med forslag til hva vi skal gjøre i løpet av året. Og har du rester av julekaker, ta det med så blir det 

årets største julekakerestebord 
Vel møtt alle sammen til årets første møte i 2011. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodningen. Takk. 

Bowlingen 
Begynner igjen fredag 14. januar kl. 18.30 Alle er hjertelig 

velkommen. Sko og kule får du lånt i hallen så du trenger ikke 

noe utstyr for å delta. Vinterens store sportsbegivenhet, bow-

lingkvelden med Edvard Munch Lodge blir fredag 11. februar. 

Etter bowlingen går vi over til Redningen for en hyggelig 

kveld med noe å bite i, og kanskje blir noen heldige premiert 

for sin innsats på bowlingbanen. 

Når det gjelder bowlingen i Arendal er endelig dato ikke fast-

satt. Den planlagte dagen 12. mars, kolliderer med et annet 

arrangement i Arendal. Forhåpentligvis er det mulig å finne en 

dato som passer for de fleste. 

Våre Flittige Liser 
Avholder sitt første møte tirsdag 18. januar til vanlig tid hos  Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal. Noe du 

lurer på, ta kontakt med Torild på tlf. 33062934 eller på medlemsmøtet i  januar. Da kan du jo også avtale 

eventuell felles kjøring med andre Flittige Liser. 

Vi gratulerer 
7/1 Per Erik Borge, 7/1 Finn Johannessen, 8/1 Kristine Emilie Krüger,  

11/1 Kristian Lien 12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard 14/1 Eva Jacobsen,  

14/1 Øystein Svensen 15/1 Gunvor Kvasnes  17/1 Birkebeiner Lodge 

21/1 Thorleif Haug Lodge 24/1 Berit Marianne  

Gabrielsen 25/1 Arne Jacobsen 3/2 Julie Lien 5/2 Jon Philip Solen 

 6/2 Oscar K. Kristiansen 
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Skal du til USA/CANADA? 
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer 

Med ektefelle og barn på alle flyreiser. 

For mer info og bestilling, kontakt 

OK REISER 
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal 

Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no 

firmapost@usaexperten.no 



Redaktørens betrakninger 
Vi starter nå 2011 med blanke ark, men forhåpentligvis kommer det mange gode ideer for hva vi skal gjøre i løpet av 

året på januarmøtet. Som vanlig på dette møtet kan alle medlemmer kommer med sine forslag til aktiviteter og fore-

dragsholdere. 

Men før vi kaster oss ut i det nye året, vil jeg gå litt tilbake til desembermøtet. Som kjent hadde vi besøk av D8-president 

Odd Harald Olsen og D8-kasserer Per Mikalsen. Lokalene var som alltid flott pyntet slik at alle fikk en klar fornemmelse 

av at julen sto for døra. Bortsett fra en rekke julehilsninger fra fjern og nær var det ikke så mange sakene under forret-

ningsdelen. Deretter ga president Torild Trolsrud ordet og klubba over til Odd Harald Olsen som sammen med Brit W. 

Kibsgaard og Brit Thorsen sto for innsettelse av det nye styret. Videre var det overrekkelse av pins til Else Marit Christi-

ansen (25 år),  Ingebjørg Kilde (15 år) og Anne Lise Berenger (5 år). Ikke til stede Per Erik Borge (5 år), Gunnar Gallis 

(20 år), Willy Henriksen (25 år), Linn-Beate Jørstad (15 år) og Hanne M. Solem (15 år). Disse vil få sine pins ved en 

senere anledning. Det var også høytidelig innsettelse av nye medlemmer hvor de tilstedeværende dannet broderskaps-

ringen og presidenten leste opptaksbetingelsene.  Presidenten overrakte Odd Harald og Per hver sin Utvandrertallerken 

som takk for besøket og håpet at vi ville ta turen også ved en senere anledning. 

Etter at det offisielle programmet var over, ble det servert nydelige snitter og kaffe. Praten gikk livlig rundt bordene og 

alle hygget seg i hverandres selskap. Under kaffen fortalte de 2 representantene fra D8 om løst og fast fra distriktet og 

fra presidentmøtet i Minneapolis i november. Selv om vårt forslag på siste D8-kongress om at medlemmene i D8-styret 

skal besøke alle lodgene i løpet av perioden ikke ble vedtatt, er det tydelig at mange ønsker å følge det opp på en mer 

uformell basis. Det var også mange som benyttet anledningen til å stille spørsmål. Kvelden ble avsluttet med trekningen 

av lotteriet, og mange gikk hjem med gevinst. 

Når dette skrives er ikke Juletrefesten avholdt, men forhåndspåmeldingen tyder på at dette er et populært tiltak som jeg 

vil skrive mer om i neste medlemsavis. 

Ser du etter noe å feire nå som jule– og nyttårshelgen er over, kan du jo late som du er USA og feire Martin Luther King 

Day tirsdag 17. januar. Skal forsøke å bli litt flinkere til å holde dere oppdatert på aktuelle dager/datoer i USA utover 

året. 

Så håper jeg alle har som nyttårsforsett å bli flinkere til å møte på våre medlemsmøter og andre arrangementer  

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Thorleif Haug Lodge 
vil også i 2011 avholde den tradisjonelle sammenkomsten for å markere stiftelsesdagen. Vi skal samles søndag 23. janu-

ar 2011 kl. 13.00  i Hannas Kjøkken på Rica Park Hotell i Drammen. Det blir koldtbord som vanlig. Pris: kr. 200,- for 

pensjonister og kr. 230,- for ikke pensjonister (med forbehold om liten endring). For mer info/påmelding ta kontakt med 

Ranveig Moen på 32852005 eller 93427203.  Du kan også kontakte Ranveig på e-post ranveig.moen1@lifi.no. Påmel-

ding kan også skje på vårt medlemsmøte 11/1.  

Frimerker og ringer 
Også i 2011 håper jeg dere tenker på Tubfrim og tar vare på frimerker og brukte tele-

kort. Du kan også levere hele postkort og konvolutter.  

Husk også å ta vare på ringene fra brus– og øl-bokser. På vårt medlemsmøte i desember 

overrakte Pål Andre Adelsten flere esker med til sammen 1200 ringer som Pål og 2 ka-

merater hadde samlet inn fra diverse arrangementer. Men alle bidrag mottas med takk, 

husk at mange bekker små lager en stor elv. Ta med det du har på medlemsmøtene som 

så skal vi sørge for å sende det videre.  På medlemsmøtene kan du også få samleesker til frimerkene. 

Barns svar på kristendomsprøver 
Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender noen på gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs. 

Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kale ham Kristus, Festus eller Herre-Jesus. 

Kona til gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans: Moses, Jesus og Julenissen 

Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmel og på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud 

”mannen med ljåen”. 

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekr./red. Sven-Anders. 

Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Medl.sekr. Anne. L. Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com 

Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Marshall 

Kari Bjerkgård  T. 33368884. Wenche Jacobsen T. 45204780 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com www.sonsofnorway8.com 

 Org.nr. 982 843 596 — Siste frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00 

    Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 


